
VERSLAG FIETSBOULEN 2018 

Zondagmiddag , 19 aug, ongeveer kwart over 4 kwam een grote groene golf fietsers terug bij 

de boule-baan, van hun jaarlijkse boule-fietsdagen. 

's Morgens om 2 minuten voor 10 , waren we met 37 boulers vertrokken vanaf ons 

clubgebouw.  

De hele zomer was het snikheet geweest, maar het weer was meer dan prima. 

Via het Maasheggen-landschap fietsten we naar de pont in Vierlingsbeek en vanaf Bergen  

naar Ayen. De eerste pauze was naar ongeveer 18 km fietsen bij een leuk, nieuw 

restaurant/koffiehuis d’n Boggerd midden in de landerijen. 

Er moesten wat picknick-tafels bij elkaar worden gezet en daarna konden we genieten van 

een welverdiend kopje koffie/thee met een overheerlijk stukje appelgebak. Vervolgens moest 

er gebould worden. Gerard had al voor een teamindeling gezorgd, dus konden zo de wei in. 

Onder de perenbomen in het gras en op het grindpad werden de eerste partijtjes 

afgehandeld. Geluk was een grote factor, want nergens was het glad of recht. Sommige 

spelletjes duurden lang, maar enkele waren in een vloek en een zucht al klaar. Dit was wel 

fijn, want zo konden wat boules worden doorgegeven aan de degene die de ballen vergeten 

waren. 

Om ongeveer 13.00 uur stapten we, steeds meer van ons door "electriek" ondersteunende 

fiets, weer op. Via een mooie route door bossen en Maasheggen en jammer genoeg 

verdroogde hei, kwamen we aan bij de ruïne van "Bleijenbeek". 

Gerard was daar al met auto, volgepakt met stoelen, tafeltjes en......... Koffie, thee, fris, 

broodjes, krentenbollen en fruit.  

's Morgensvroeg hadden al een paar bar-dames in alle vroegte, broodjes staan smeren.  

Er was meer dan goed voor ons gezorgd. 

De COMPLIMENTEN.  

Nog een partijtje boulen in grind, op bospad en tussen gebladerte en weer op de fiets naar 

de pont in Sambeek. 

Zoals al gezegd, kwamen we de 2de helft van de middag, weer aan bij onze eigen boule-

baan. 

Na, nog een gratis consumptie , de baan weer op. Nu in een volop schijnende zon. Nog even 

doorbijten voor het laatste potje. 

Daarna de prijsuitreiking. Het was een kleine "soap" op zich. 

Wie nu eigenlijk gewonnen heeft weet ik niet, maar hopelijk kunnen foto's hier duidelijkheid in 

geven ( of anders dan maar niet) . Iedereen was tevreden dus dat zit wel snor. 

Het was een meer dan geslaagde dag en we kijken reikhalzend uit naar volgend jaar. 

We willen de organisatie heel hartelijk danken en hierbij een daverend applaus .

 

Diet Palmers 


